




ปีที่: 73 ฉบับที่: 23488
วันที่: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: อ้างอธิบดีฯยึดที่ดิน

รหัสข่าว: C-220513039129(12 พ.ค. 65/08:58) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 9.51 Ad Value: 9,510 PRValue : 28,530 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 14988
วันที่: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

หน้า: 8(ขวา)

หัวข้อข่าว: 'ป่าไม้'จัดชุดตรวจสอบแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ขู่ขับไล่ชาวบ้านออกจากที่ทำกินอำเภอ...

รหัสข่าว: C-220513005006(13 พ.ค. 65/06:02) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 19.58 Ad Value: 24,475 PRValue : 73,425 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26510
วันที่: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: ช็อกลิวคีเมียกินฉี่-ขี้ไคล 1ขวบตาย เซ่นยาวิเศษเจ้าลัทธิเฒ่า

รหัสข่าว: C-220513035062(12 พ.ค. 65/07:57) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 100.10 Ad Value: 180,180 PRValue : 540,540 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26510
วันที่: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: ช็อกลิวคีเมียกินฉี่-ขี้ไคล 1ขวบตาย เซ่นยาวิเศษเจ้าลัทธิเฒ่า

รหัสข่าว: C-220513035062(12 พ.ค. 65/07:57) หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 100.10 Ad Value: 180,180 PRValue : 540,540 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16135
วันที่: อาทิตย์ 15 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ตร.สั่งฟัน8ข้อหาเพิ่ม'พระบิดา'

รหัสข่าว: C-220515020037(15 พ.ค. 65/03:40) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 23.29 Ad Value: 27,948 PRValue : 83,844 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11490
วันที่: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10

หัวข้อข่าว: ผวจ.ห้ามขายปลาร้าฤๅษี เตือนอย่ากิน-สั่งเก็บทิ้ง

รหัสข่าว: C-220514012054(14 พ.ค. 65/03:42) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 38.16 Ad Value: 62,964 PRValue : 188,892 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23492
วันที่: อังคาร 17 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ป่าไม้พินาศ

รหัสข่าว: C-220517009095(17 พ.ค. 65/05:17) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 6.80 Ad Value: 6,800 PRValue : 20,400 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23489
วันที่: เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 16(ซ้าย)

คอลัมน์: โสมชบาจ๊ะจ๋า

รหัสข่าว: C-220514039034(13 พ.ค. 65/08:24) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 39.13 Ad Value: 78,260 PRValue : 234,780 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11489
วันที่: ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

คอลัมน์: ท้องถิ่นชวนรู้: วันป่าชุมชน

รหัสข่าว: C-220513037070(12 พ.ค. 65/08:44) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 9.94 Ad Value: 11,928 PRValue : 35,784 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

“วราวุธ” สานต่อภารกิจลดก๊าซเรือนกระจก ชวนปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 

15 พ.ค. 2565 16:10 น. 

“วราวุธ” สานต่อภารกิจลดก๊าซเรือนกระจก ชวนปลูกต้นไม้และร่วมกันดูแลรักษาป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 

รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” สานต่อภารกิจกู้โลก ลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ิมกักเก็บและดูดกลับคาร์บอนในภาคป่าไม้ 120 ล้านตัน ชวนคนไทยปลูก
ต้นไม้และร่วมกันดูแลรักษาป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ กรมป่าไม้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 15 พฤษภาคมนี้ ท่ีบ้านดอนปลาสร้อย อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยท่ี 26 (COP26) ท่ีเมือง
กลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เม่ือเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา และได้กล่าวสุนทรพจน์ว่าประเทศไทยมีความมุ่งม่ันในการดําเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการลดก๊าซเรือนกระจกตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่า โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการย่ืนต่อสํานักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเม่ือ
เร็วๆ นี้ โดยหนึ่งในเป้าหมายสําคัญ คือ การต้ังเป้าหมายจะเพ่ิมการกักเก็บและดูดกลับของคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้ให้ได้ 120 ล้านตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี ค.ศ. 2037 เพ่ือบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และจะมุ่งสู่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในปี ค.ศ. 2065 โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ มีวันสําคัญ
คือวันวิสาขบูชา โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 ม.ค. 2532 กําหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจําปีของชาติ” ซ่ึงเป็นระยะ
เร่ิมต้นของช่วงฤดูฝนเหมาะแก่การเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ จึงมีการจัดกิจกรรมสําคัญ
โดยการเชิญชวนประชาชนท่ัวประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามสถานท่ีต่างๆ อาทิ ท่ีอยู่อาศัย โรงเรียน วัด และที่สาธารณะต่างๆ โดยถือเป็นกิจกรรม
สําคัญท่ีมีส่วนในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นงานสําคัญท่ีกรมป่าไม้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ พ.ศ. 2481 จนถึงปัจจุบัน สําหรับ
วันต้นไม้ประจําปีของชาติในปีนี้ ตรงกับวันท่ี 15 พฤษภาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยท่ัว
ประเทศได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และร่วมกันดูแลรักษาป่า เพ่ือเป็นสมบัติส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป นายวราวุธ กล่าว 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ประจําปี 2565 ซ่ึงตรงกับวันท่ี 
15 พฤษภาคม ได้กําหนดจัดข้ึนท่ีบ้านดอนปลาสร้อย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของวันต้นไม้ประจําปีของชาติ และเพ่ือให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล และร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าและเพิ่มพ้ืนท่ี
ป่าไม้ และเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสํานึกให้กับ
ประชาชนเก่ียวกับอันตรายที่เกิดข้ึนจากการตัดไม้ทําลายป่า เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 



 
ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปค 
(APEC2022 THAILAND) โดยประเทศไทยได้นําเสนอแนวคิดหลัก "Open. Connect. Balance." หรือ "เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่
สมดุล" ซ่ึงในการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
รัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ คร้ังท่ี 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5) และการประชุมกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและการค้าอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง คร้ังท่ี 21 และคร้ังท่ี 22 (The 21st and 22nd Meeting of Experts 
Group on Illegal Logging and Associated Trade : EGILAT21, EGILAT22) โดยการประชุมคร้ังนี้ ประเทศไทยจะมีโอกาสในการแสดงบทบาท
นําภาคการป่าไม้ของภูมิภาค (ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก) ในการบริการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซ่ึงจะทําให้การพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม ย่ังยืนและมีความรับผิดชอบ อีกท้ังยังเป็นการส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยท่ีจะแสดงให้เห็นความสําคัญใน
การมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาด้านป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘บิ๊กท็อป’ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างจิตสํานึกสานต่อภารกิจลดก๊าซเรือนกระจก 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นําเจ้าหน้าท่ีในสังกัดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างจิตสํานึกสานต่อภารกิจลดก๊าซเรือนกระจก เนื่องในวันต้นไม้
ประจําปีของชาติ 

15 พฤษภาคม 2565 17:08 น. 

     
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ีบ้านดอนปลาสร้อย หมู่ 8 ต.ไผ่จําศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) นําหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ลงพ้ืนท่ีสานต่อภารกิจกู้โลก ลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ิมกักเก็บและดูดกลับคาร์บอนใน
ภาคป่าไม้ 120 ล้านตัน ชวนคนไทยปลูกต้นไม้และร่วมกันดูแลรักษาป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ กรมป่าไม้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยมี
นายวีระศักด์ิ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.อ่างทอง นายสมศักด์ิ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง นายภารดร ปริศนานันทกุล นายกรวีร์ ปริศนา
นันทกุล ส.ส.จ.อ่างทอง ให้การต้อนรับ 

นายวราวุธ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยท่ี 26 (COP26) ท่ีเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เม่ือเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา และได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า
ประเทศไทยมีความมุ่งม่ันในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการลดก๊าซเรือนกระจกตามยุทธศาสตร์ระยะยาวใน
การพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่า โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการย่ืนต่อสํานักเลขาธิการกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเม่ือเร็ว ๆ นี้ โดยหนึ่งในเป้าหมายสําคัญ คือ การตั้งเป้าหมายจะเพ่ิมการกักเก็บและดูดกลับ
ของคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้ให้ได้ 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี ค.ศ. 2037 เพ่ือบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และจะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) 
ในปี ค.ศ. 2065 

โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 มีวันสําคัญคือวันวิสาขบูชา โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 ม.ค. 2532 กําหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็น 
“วันต้นไม้ประจําปขีองชาติ” ซ่ึงเป็นระยะเริ่มต้นของช่วงฤดูฝนเหมาะแก่การเร่ิมต้นฤดูกาลเพาะปลูก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยกรมป่าไม้ จึงมีการจัดกิจกรรมสําคัญโดยการเชิญชวนประชาชนท่ัวประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ท่ีอยู่อาศัย โรงเรียน วัด 
และที่สาธารณะต่าง ๆ โดยถือเป็นกิจกรรมสําคญัท่ีมีส่วนในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นงานสําคัญท่ีกรมป่าไม้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง 
ต้ังแต่ พ.ศ. 2481 จนถึงปัจจุบัน สําหรับวันต้นไม้ประจําปีของชาติในปีนี้ ตรงกับวันท่ี 15 พฤษภาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และร่วมกันดูแลรักษาป่า เพ่ือเป็นสมบัติส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป 



 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ประจําปี 2565 ซ่ึงตรงกับวันท่ี 
15 พฤษภาคม ได้กําหนดจัดข้ึนท่ีบ้านดอนปลาสร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของวัน
ต้นไม้ประจําปีของชาติ และเพ่ือให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล และร่วมกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าและเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้ และเพ่ือ
รณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสํานึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับ
อันตรายที่เกิดข้ึนจากการตัดไม้ทําลายป่า เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘วราวุธ’ ชวนปลูกต้นไม้และร่วมกันดูแลรักษาป่า ลดก๊าซเรือนกระจก เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 - 14:40 น. 

 
รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” สานต่อภารกิจกู้โลก ลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ิมกักเก็บและดูดกลับคาร์บอนในภาคป่าไม้ 120 ล้านตัน ชวนคนไทยปลูก
ต้นไม้และร่วมกันดูแลรักษาป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ กรมป่าไม้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 15 พฤษภาคมนี้ ท่ีบ้านดอนปลาสร้อย อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยท่ี 26 (COP26) ท่ีเมือง
กลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เม่ือเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา และได้กล่าวสุนทรพจน์ว่าประเทศไทยมีความมุ่งม่ันในการดําเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการลดก๊าซเรือนกระจกตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่า โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการย่ืนต่อสํานักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเม่ือ
เร็วๆ นี้ โดยหนึ่งในเป้าหมายสําคัญ คือ การต้ังเป้าหมายจะเพ่ิมการกักเก็บและดูดกลับของคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้ให้ได้ 120 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี ค.ศ.2037 เพ่ือบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ.2050 และจะมุ่งสู่
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในปี ค.ศ.2065 โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ มีวันสําคัญคือ
วันวิสาขบูชา โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 ม.ค.2532 กําหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจําปีของชาติ” ซ่ึงเป็นระยะ
เร่ิมต้นของช่วงฤดูฝนเหมาะแกก่ารเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ประจําปี 2565 ซ่ึงตรงกับวันท่ี 
15 พฤษภาคม ได้กําหนดจัดข้ึนท่ีบ้านดอนปลาสร้อย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของวันต้นไม้ประจําปีของชาติ และเพ่ือให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล และร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าและเพิ่มพ้ืนท่ี
ป่าไม้ และเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสํานึกให้กับ
ประชาชนเก่ียวกับอันตรายที่เกิดข้ึนจากการตัดไม้ทําลายป่า เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

 



ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปค 
(APEC2022 THAILAND) โดยประเทศไทยได้นําเสนอแนวคิดหลัก “Open. Connect. Balance.” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่
สมดุล” ซ่ึงในการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมป่าไม้จะเป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ คร้ังท่ี 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5) และการประชุมกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและการค้าอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง คร้ังท่ี 21 และคร้ังท่ี 22 (The 21st and 22nd Meeting of Experts 
Group on Illegal Logging and Associated Trade : EGILAT21, EGILAT22) โดยการประชุมคร้ังนี้ ประเทศไทยจะมีโอกาสในการแสดงบทบาท
นําภาคการป่าไม้ของภูมิภาค (ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก) ในการบริการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซ่ึงจะทําให้การพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม ย่ังยืนและมีความรับผิดชอบ อีกท้ังยังเป็นการส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยท่ีจะแสดงให้เห็นความสําคัญใน
การมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาด้านป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“วราวุธ” สานต่อภารกิจลดก๊าซเรือนกระจก ชวนปลูกต้นไม้และร่วมกันดูแลรักษาป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 

 
15 พ.ค. 2565 - 19:30 น. 

รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” สานต่อภารกิจกู้โลก ลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ิมกักเก็บและดูดกลับคาร์บอนในภาคป่าไม้ 120 ล้านตัน ชวนคนไทยปลูก
ต้นไม้และร่วมกันดูแลรักษาป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ กรมป่าไม้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 15 พฤษภาคมนี้ ท่ีบ้านดอนปลาสร้อย อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามท่ี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยท่ี 26 (COP26) ท่ีเมือง
กลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เม่ือเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา และได้กล่าวสุนทรพจน์ว่าประเทศไทยมีความมุ่งม่ันในการดําเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการลดก๊าซเรือนกระจกตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่า โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการย่ืนต่อสํานักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเม่ือ
เร็ว ๆ นี้ โดยหนึ่งในเป้าหมายสําคัญ คือ การตั้งเป้าหมายจะเพ่ิมการกักเก็บและดูดกลับของคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้ให้ได้ 120 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี ค.ศ. 2037 เพ่ือบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และจะมุ่งสู่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในปี ค.ศ. 2065 โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ มีวันสําคัญ
คือวันวิสาขบูชา โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 ม.ค. 2532 กําหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจําปีของชาติ” ซ่ึงเป็นระยะ
เร่ิมต้นของช่วงฤดูฝนเหมาะแก่การเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ จึงมีการจัดกิจกรรมสําคัญ
โดยการเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามสถานท่ีต่าง ๆ อาทิ ท่ีอยู่อาศัย โรงเรียน วัด และที่สาธารณะต่าง ๆ โดยถือเป็น
กิจกรรมสําคัญท่ีมีส่วนในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นงานสําคัญท่ีกรมป่าไม้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ พ.ศ. 2481 จนถึงปัจจุบัน 
สําหรับวันต้นไม้ประจําปีของชาติในปีนี้ ตรงกับวันท่ี 15 พฤษภาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่ว
ประเทศได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และร่วมกันดูแลรักษาป่า เพ่ือเป็นสมบัติส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป นายวราวุธกล่าว 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ประจําปี 2565 ซ่ึงตรงกับวันท่ี 
15 พฤษภาคม ได้กําหนดจัดข้ึนท่ีบ้านดอนปลาสร้อย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของวันต้นไม้ประจําปีของชาติ และเพ่ือให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล และร่วมกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าและเพิ่มพ้ืนท่ี
ป่าไม้ และเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสํานึกให้กับ
ประชาชนเก่ียวกับอันตรายที่เกิดข้ึนจากการตัดไม้ทําลายป่า เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปค 
(APEC2022 THAILAND) โดยประเทศไทยได้นําเสนอแนวคิดหลัก “Open. Connect. Balance.” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่



สมดุล” ซ่ึงในการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้จะเป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ คร้ังท่ี 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5) และการประชุมกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและการค้าอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง คร้ังท่ี 21 และคร้ังท่ี 22 (The 21st and 22nd Meeting of Experts 
Group on Illegal Logging and Associated Trade : EGILAT21, EGILAT22) โดยการประชุมคร้ังนี้ ประเทศไทยจะมีโอกาสในการแสดงบทบาท
นําภาคการป่าไม้ของภูมิภาค (ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก) ในการบริการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซ่ึงจะทําให้การพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม ย่ังยืนและมีความรับผิดชอบ อีกท้ังยังเป็นการส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยท่ีจะแสดงให้เห็นความสําคัญใน
การมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาด้านป่าไม้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันวิสาขบูชาโลก! "วราวุธ" ชวนปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจก 

วันอาทิตย์ ท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.49 น. 

 
เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็น
ประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ.2565 ร่วมด้วย นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายสุรชัย อจลบุญ 
อธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหาร ทส. โดยมี นายสมศักด์ิ ปริศนานันทกุล อดีต รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายวี
ระศักด์ิ  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และพี่น้องประชาชนชาว จ.อ่างทอง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านดอนปลาสร้อย (บริเวณหลังวัดม่วง) ต.ไผ่จําศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 

พร้อมกันนี้ นายวราวุธ ยังได้เย่ียมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด ทส. พบปะพูดคุยกับพ่ีน้องประชาชน และมอบกล้าไม้ให้แก่นายอําเภอท้ัง 7 
อําเภอของ จ.อ่างทอง ตลอดจนมอบเกียรติบัตรและเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้เป็นท่ีระลึก
ร่วมกับคณะผู้บริหารและพ่ีน้องชาวอ่างทอง ท่ีมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 4 ไร่ จํานวน 1,010 ต้น โดยหวังให้เป็นแลนด์มาร์ค 
สร้างปอดให้กับประชาชนชาวอ่างทองต่อไป 

นายวราวุธ เปดิเผยว่า ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างมุ่งม่ันในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของไทย โดยเฉพาะการลดก๊าซเรือนกระจกตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าในท่ีประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยท่ี 26 (COP26) ท่ีเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เม่ือเดือน
พฤศจิกายนท่ีผ่านมา ซ่ึงหนึ่งในเป้าหมายสําคัญ คือ การเพ่ิมการกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้ให้ได้ 120 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ค.ศ. 2037 เพ่ือบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในปี ค.ศ. 2065    

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า เหตุท่ีเลือกจังหวัดอ่างทองเพ่ือปลูกต้นไม้ในวันสําคัญ วันวิสาขบูชา หรือ “วันต้นไม้ประจําปีของชาติ” ในวันนี้ เนื่องจากเพ่ือ
เป็นสัญลักษณ์ให้พ่ีน้องประชาชนท้ังประเทศ ได้เห็นว่า การปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้ทุกท่ี ถึงแม้จะไม่มีพ้ืนท่ีป่าก็ตาม แต่เราทุกคนสามารถสร้าง
พ้ืนท่ีสีเขียวให้เกิดข้ึนได้ หากมีความต้ังใจ อีกท้ังมีความม่ันใจในศักยภาพของภาคการเมืองและภาคประชาชนท่ีเข้มแข็งของจังหวัดอ่างทองท่ีจะ
สามารถช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้บนพ้ืนท่ีแห่งนี้ให้เป็นปอดของ จ.อ่างทองต่อไป  

“และเนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ปี 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนชาวไทยทุกคนมา
ช่วยกันปลูกต้นไม้คนละ 1 - 2 ต้น หรือมากกว่านั้น ซ่ึงหากเรามีต้นไม้หรือพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 1 ตารางเมตร จะสามารถสร้างคาร์บอนเครดิต



ให้กับประเทศไทย เกิดเป็นรายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ี อีกท้ังเป็นการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ท่ีถือเป็นปัญหาสําคัญของโลกใบนี้ได้ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาให้ต้นไม้เหล่านั้นเจริญเติบโตขึ้นมาแผ่
กิ่งก้านสาขาดูแลมวลมนุษย์และคนไทยตราบนานเท่านาน" รมว.ทส. กล่าว 

ท้ังนี้ กิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ จัดข้ึนเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของวันต้นไม้ประจําปีของชาติ และให้ทุกจังหวัดได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าและเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้ สร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสํานึกเกี่ยวกับผลกระทบจากการตัดไม้ทําลายป่า เกิดความรักและหวง
แหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ต่อไป 

พระเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ร่วมปลูกต้นไม้ท่ีเขาค้อตามศาสตร์พระราชา หวังคนไทยพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565   เวลา 09.09 น. พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  เป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้ตาม
โครงการศาสตร์พระราชา เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน จัดโดยส่วนธรรมนิเทศ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นท่ี28  สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดจันทบุรีตราด วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผา
เมือง และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ท่ีเนินเขาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อ่างทองใช้บ่อขยะเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจก ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 

เผยแพร่: 15 พ.ค. 2565 14:22   ปรับปรุง: 15 พ.ค. 2565 14:22 

 
อ่างทอง“วราวุธ” รมว.ทส จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โดยใช้พ้ืนท่ีบ่อขยะเดิมสานต่อภารกิจในการลดก๊าซเรือนกระจก ชวนปลูกต้นไม้
และร่วมกันดูแลรักษาป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 15 พฤษภาคม 

วันนี้ (15 พ.ค.) ท่ีบ้านดอนปลาสร้อย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ่ีน้องชาวจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ต้น ในพ้ืนท่ีบ่อ
ขยะเก่าท่ีฝงักลบดินแล้ว จํานวน 4 ไร่ 

นายวราวุธ กล่าวว่า ท่ีมาทําการปลูกป่าในพื้นท่ีจังหวัดอ่างทองนั้น เพ่ือยากแสดงให้พ่ีน้องประชาชนได้เห็นว่า จังหวัดอ่างทองนั้นเป็นพ้ืนท่ีไม่มีพ้ืน
ป่าไม้ แต่สามารถเพ่ิมเป็น พ้ืนท่ีสีเขียวได้ โดยใช้พ้ืนท่ีบ่อขยะเดิมนํามาปรับปรุง โดยนําดินมาถม ทําให้ในพ้ืนท่ี 4 ไร่ ปลูกต้นไม้ได้ 1,010 ต้น 
เปรียบเสมือนปอดอีกแห่งหนึ่งของชาวอ่างทอง 

พร้อมชวนคนไทยปลูกต้นไม้ และร่วมกันดูแลรักษาป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ กรมป่าไม้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ือให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความสําคัญของวันต้นไม้ประจําปีของชาติ และเพื่อให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล และร่วมกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่า 
และเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ และเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการตัดไม้ทําลายป่า เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนใน
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจําปีของชาติ” ซ่ึงเป็นระยะเริ่มต้นของช่วงฤดูฝนเหมาะแก่การเร่ิมต้นฤดูกาล
เพาะปลูก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ จึงมีการจัดกิจกรรมสําคัญโดยการเชิญชวนประชาชนท่ัวประเทศร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ท่ีอยู่อาศัย โรงเรียน วัด และที่สาธารณะต่างๆ 

โดยถือเป็นกิจกรรมสําคัญท่ีมีส่วนในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นงานสําคัญท่ีกรมป่าไม้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ พ.ศ.2481 จนถึง
ปัจจุบัน สําหรับวันต้นไม้ประจําปีของชาติในปีนี้ตรงกับวันท่ี 15 พฤษภาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชน
ชาวไทยท่ัวประเทศได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และร่วมกันดูแลรักษาป่า เพ่ือเป็นสมบัติส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป นายวราวุธ กล่าว 

 

 

 



 

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นท่ีอ่างทอง เนื่องในงานวันต้นไม้ประจําปีของชาติ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดก๊าซ
เรือนกระจก และร่วมดูแลรักษาป่า 

สยามรัฐออนไลน์ 15 พฤษภาคม 2565 22:26 น. 

 
วันนี้ (15 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. ท่ีบ้านดอนปลาสร้อย (บริเวณหลังวัดม่วง) หมู่ท่ี 8 ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 
2565 และมอบกล้าไม้ให้แก่นายอําเภอท้ัง 7 อําเภอ พร้อมมอบเกียรติบัตรและเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน รวมท้ังเย่ียมชม
นิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
โดยมีนายวีระศักด์ิ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวต้อนรับ และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย
นายสมศักด์ิ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ผู้ ว่าราชการจังหวัดอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความสําคัญของวันต้นไม้ประจําปีของชาติ และเพ่ือให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล และร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่า
และเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ และเพ่ือรณรงค์ ให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้น
จิตสํานึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดข้ึนจากการตัดไม้ทําลายป่า เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรปา่ไม้ของชาติ 

สําหรับการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
นโยบายของรัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน ควบคู่กับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการผลักดันให้มี
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เร่ือง การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปีพ.ศ. 



2580 โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ มีวันสําคัญคือวันวิสาขบูชา โดยมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็น “วันต้นไม้
ประจําปีของชาติ” ซ่ึงเป็นระยะเริ่มต้นของช่วงฤดูฝนเหมาะแก่การเร่ิมต้นฤดูกาลเพาะปลูก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรม
ป่าไม้ จึงมีการจัดกิจกรรมสําคัญโดยการเชิญชวนประชาชนท่ัวประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ท่ีอยู่อาศัย โรงเรียน วัด และท่ี
สาธารณะต่างๆ โดยถือเป็นกิจกรรมสําคัญท่ีมีส่วนในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้ร่วมกันปลูกต้นไม้
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และร่วมกันดูแลรักษาป่า เพ่ือเป็นสมบัติส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป 

ซ่ึงการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ ได้มีการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี 4 ไร่ จํานวน 1,010 ต้น และพื้นท่ีสองข้างทางจากวัดม่วง รวมระยะทางประมาณ 1 
กิโลเมตร โดยใช้พันธ์ุกล้าไม้ ราชพฤกษ์ , กิจกรรมบํารุงรักษาต้นไม้ โดยหมอต้นไม้และรุกขกร , การมอบกล้าไม้ จํานวน 1,200 ต้น เพ่ือให้
ประชาชนนําไปปลูกในพ้ืนท่ี ผ่านการลงทะเบียนปลูกต้นไม้ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และการจัด
นิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 20 บูธ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเอง ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับชุมชนและพ้ืนท่ีท่ัวประเทศอย่างย่ังยืน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลงพื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง เนื่องในงานวันต้นไม้
ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจก และร่วมดูแลรักษาป่า 

16 พ.ค. 2565 

 

 

 
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 ท่ีบ้านดอนปลาสร้อย (บริเวณหลังวัดม่วง) หมู่ท่ี 8 ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายวราวุธ ศิลป
อาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2565 และมอบกล้า
ไม้ให้แก่นายอําเภอท้ัง 7 อําเภอ พร้อมมอบเกียรติบัตรและเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน รวมท้ังเย่ียมชมนิทรรศการจาก
หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวีระศักด์ิ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวต้อนรับ นายสุรชัย อจล
บุญ อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสมศักด์ิ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจตุพร บุรุษ
พัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของวันต้นไม้ประจําปีของชาติ เพ่ือให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล และ
ร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าและเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้ และเพ่ือรณรงค์ ให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้าง
ความเข้าใจและกระตุ้นจิตสํานึกให้กับประชาชนเก่ียวกับอันตรายที่เกิดข้ึนจากการตัดไม้ทําลายป่า เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่า
ไม้ของชาติ 



สําหรับการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
นโยบายของรัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน ควบคู่กับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการผลักดันให้มี
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เร่ือง การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปีพ.ศ. 
2580 โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ มีวันสําคัญคือวันวิสาขบูชา โดยมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็น “วันต้นไม้
ประจําปีของชาติ” ซ่ึงเป็นระยะเร่ิมต้นของช่วงฤดูฝนเหมาะแก่การเร่ิมต้นฤดูกาลเพาะปลูก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรม
ป่าไม้จึงมีการจัดกิจกรรมสําคัญโดยการเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามสถานท่ีต่างๆ อาทิ ท่ีอยู่อาศัย โรงเรียน วัด และท่ี
สาธารณะต่างๆ โดยถือเป็นกิจกรรมสําคัญท่ีมีส่วนในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้ร่วมกันปลูกต้นไม้
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และร่วมกันดูแลรักษาป่า เพ่ือเป็นสมบัติส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป 

ซ่ึงการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ ได้มีการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี 4 ไร่ จํานวน 1,010 ต้น และพื้นท่ีสองข้างทางจากวัดม่วง รวมระยะทางประมาณ 1 
กิโลเมตร โดยใช้พันธ์ุกล้าไม้ ราชพฤกษ์, กิจกรรมบํารุงรักษาต้นไม้ โดยหมอต้นไม้และรุกขกร, การมอบกล้าไม้ จํานวน 1,200 ต้น เพ่ือให้ประชาชน
นําไปปลูกในพ้ืนท่ี ผ่านการลงทะเบียนปลูกต้นไม้ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และการจัดนิทรรศการ
จากหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จํานวน 20 บูธ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเอง ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับชุมชนและพ้ืนท่ีท่ัวประเทศอย่างย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” สานต่อภารกิจในการลดก๊าซเรือนกระจก ชวนปลูกต้นไม้และร่วมกันดูแลรักษาป่า เนื่องในวันต้นไม้
ประจําปีของชาติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 15 พฤษภาคม นี้ จ.อ่างทอง 

15 พฤษภาคม 2022 

 
รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” สานต่อภารกิจกู้โลก ลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ิมกักเก็บและดูดกลับคาร์บอนในภาคป่าไม้ 120 ล้านตัน ชวนคนไทยปลูก
ต้นไม้และร่วมกันดูแลรักษาป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ กรมป่าไม้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 15 พฤษภาคมนี้ ท่ีบ้านดอนปลาสร้อย อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามท่ี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วมการประชุมรัฐภาคี กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยท่ี 26 (COP26) ท่ี
เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เม่ือเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา และได้กล่าวสุนทรพจน์ว่าประเทศไทยมีความมุ่งม่ันในการดําเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการลดก๊าซเรือนกระจกตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่า โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการย่ืนต่อสํานักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเม่ือ
เร็ว ๆ นี้ โดยหนึ่งในเป้าหมายสําคัญ คือ การตั้งเป้าหมายจะเพ่ิมการกักเก็บและดูดกลับของคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้ให้ได้ 120 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี ค.ศ. 2037 เพ่ือบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และจะมุ่งสู่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในปี ค.ศ. 2065 

 
โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ มีวันสําคัญคือวันวิสาขบูชา โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 ม.ค. 2532 กําหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็น 
“วันต้นไม้ประจําปีของชาติ” ซ่ึงเป็นระยะเริ่มต้นของช่วงฤดูฝนเหมาะแก่การเร่ิมต้นฤดูกาลเพาะปลูก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยกรมป่าไม้ จึงมีการจัดกิจกรรมสําคัญโดยการเชิญชวนประชาชนท่ัวประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ท่ีอยู่อาศัย โรงเรียน วัด 
และที่สาธารณะต่าง ๆ โดยถือเป็นกิจกรรมสําคัญ 



ท่ีมีส่วนในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นงานสําคัญท่ีกรมป่าไม้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ พ.ศ. 2481 จนถึงปัจจุบัน สําหรับวันต้นไม้
ประจําปีของชาติในปีนี้ ตรงกับวันท่ี 15 พฤษภาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้
ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และร่วมกนัดูแลรักษาป่า เพ่ือเป็นสมบัติส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป นายวราวุธกล่าว 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ประจําปี 2565 ซ่ึงตรงกับวันท่ี 
15 พฤษภาคม ได้กําหนดจัดข้ึนท่ีบ้านดอนปลาสร้อย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของวันต้นไม้ประจําปีของชาติ และเพ่ือให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล และร่วมกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าและเพิ่มพ้ืนท่ี
ป่าไม้ และเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจ และให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสํานึกให้กับ
ประชาชนเก่ียวกับอันตรายที่เกิดข้ึนจากการตัดไม้ทําลายป่า เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในปี 2565 ประเทศไทยได้รับเกียรติ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปค 
(APEC2022 THAILAND) โดยประเทศไทยได้นําเสนอแนวคิดหลัก “Open. Connect. Balance.” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่
สมดุล” ซ่ึงในการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้จะเป็นเจ้าภาพ ในการจัด
ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ คร้ังท่ี 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5) และการประชุมกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้าไม้ ผิดกฎหมายและการค้าอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง คร้ังท่ี 21 และคร้ังท่ี 22 (The 21st and 22nd Meeting of Experts 
Group on Illegal Logging and Associated Trade : EGILAT21, EGILAT22) โดยการประชุมคร้ังนี้ ประเทศไทยจะมีโอกาสในการแสดงบทบาท
นําภาคการป่าไม้ของภูมิภาค (ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก) ในการบริการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซ่ึงจะทําให้การพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม ย่ังยืนและมีความรับผิดชอบ อีกท้ังยังเป็นการส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยท่ีจะแสดงให้เห็นความสําคัญใน
การมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาด้านป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วราวุธ ชวนปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

15 พ.ค. 2565 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจําปี
ของชาติ พ.ศ.2565 ร่วมด้วย นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธน
บุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหาร ทส. โดยมี นาย
สมศักด์ิ ปริศนานันทกุล อดีต รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระศักด์ิ  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และพี่น้องประชาชนชาว จ.อ่างทอง ให้การ
ต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านดอนปลาสร้อย (บริเวณหลังวัดม่วง) ต.ไผ่จําศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง พร้อมกันนี้ นายวราวุธ ยังได้เย่ียม
ชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด ทส. พบปะพูดคุยกับพ่ีน้องประชาชน และมอบกล้าไม้ให้แก่นายอําเภอท้ัง 7 อําเภอของ จ.อ่างทอง ตลอดจน
มอบเกียรติบัตรและเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้เป็นท่ีระลึกร่วมกับคณะผู้บริหารและพ่ีน้องชาว
อ่างทอง ท่ีมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 4 ไร่ จํานวน 1,010 ต้น โดยหวังให้เป็นแลนด์มาร์ค สร้างปอดให้กับประชาชนชาว
อ่างทองต่อไป 

นายวราวุธ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างมุ่งม่ันในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของไทย โดยเฉพาะการลดก๊าซเรือนกระจกตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าในท่ีประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยท่ี 26 (COP26) ท่ีเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เม่ือเดือน
พฤศจิกายนท่ีผ่านมา ซ่ึงหนึ่งในเป้าหมายสําคัญ คือ การเพ่ิมการกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้ให้ได้ 120 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ค.ศ. 2037 เพ่ือบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในปี ค.ศ. 2065   

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า เหตุท่ีเลือกจังหวัดอ่างทองเพ่ือปลูกต้นไม้ในวันสําคัญ วันวิสาขบูชา หรือ “วันต้นไม้ประจําปีของชาติ” ในวันนี้ เนื่องจากเพ่ือ
เป็นสัญลักษณ์ให้พ่ีน้องประชาชนท้ังประเทศ ได้เห็นว่า การปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้ทุกท่ี ถึงแม้จะไม่มีพ้ืนท่ีป่าก็ตาม แต่เราทุกคนสามารถสร้าง
พ้ืนท่ีสีเขียวให้เกิดข้ึนได้ หากมีความต้ังใจ อีกท้ังมีความม่ันใจในศักยภาพของภาคการเมืองและภาคประชาชนท่ีเข้มแข็งของจังหวัดอ่างทองท่ีจะ
สามารถช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้บนพ้ืนท่ีแห่งนี้ให้เป็นปอดของ จ.อ่างทองต่อไป 

“และเน่ืองในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ปี 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนมา
ช่วยกันปลูกต้นไม้คนละ 1 - 2 ต้น หรือมากกว่านั้น ซ่ึงหากเรามีต้นไม้หรือพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 1 ตารางเมตร จะสามารถสร้างคาร์บอนเครดิต
ให้กับประเทศไทย เกิดเป็นรายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ี อีกท้ังเป็นการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ท่ีถือเป็นปัญหาสําคัญของโลกใบนี้ได้ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาให้ต้นไม้เหล่านั้นเจริญเติบโตขึ้นมาแผ่
กิ่งก้านสาขาดูแลมวลมนุษย์และคนไทยตราบนานเท่านาน" รมว.ทส. กล่าว ท้ังนี้ กิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ จัดข้ึนเพ่ือให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความสําคัญของวันต้นไม้ประจําปีของชาติ และให้ทุกจังหวัดได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่าและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ สร้างความเข้าใจและ
กระตุ้นจิตสํานึกเกี่ยวกับผลกระทบจากการตัดไม้ทําลายป่า เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ต่อไป 



 

แจ้งจับแล้ว กลุ่มชายอ้างเป็นจนท.ป่าไม้ ข่มขู่ ขับไล่ชาวบ้าน 

 
12 พ.ค. 2565 - 15:39 น. 

แจ้งดําเนินคดีแล้ว กลุ่มชายอ้างเป็นจนท.ป่าไม้ ข่มขู่ ขับไล่ชาวบ้าน ท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

วันท่ี 12 พ.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พันเอก พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป. 
4 กอ.รมน. นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปราม
พิเศษ(พยัคฆ์ไพร) และ นายมงคล ชัยภักดี หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) 

ได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายปกครองอําเภอเขาค้อ นําโดยนายภาคภูมิ ภูมี นายอําเภอเขาค้อ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี และ ทหาร ศอป.โครงการ
พัฒนาลุ่มน้ําเข็ก ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าท่ี 2 (หนองแม่นา) สบอ.11 เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีมีการร้องเรียนของกลุ่มทหารผ่านศึก 
บ้านเข็กน้อย ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ ท่ีอาศัยในแปลงท่ีทหารขอใช้พ้ืนท่ีจากกรมป่าไม้ แปลงท่ี 8 เนื้อท่ี 1.500 ไร่ แต่มีพ้ืนท่ีของอุทยานแห่งชาติเขาค้อ 
จํานวนประมาณ 300 ไร่ 

บริเวณท้องท่ีบ้านเสลียงแห้ง 1 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ ว่าได้มีกลุ่มบุคคลจํานวนหนึ่ง ได้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ พูดข่มขู่และขับไล่ราษฎรท่ีทํา
กินอยู่เดิม ท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่าย และคลิปของกลุ่มบุคคลดังกล่าว 

จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่ามี 1 ในกลุ่มคน ท่ีปรากฏในภาพถ่ายและคลิปท่ีมีพฤติกรรมแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ี ท่ีใส่เสื้อกั๊ก และเสื้อโปโลคอ
ปก ติดเคร่ืองหมายกรมอุทยานฯ นั้น ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีของกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ แต่อย่างใด เป็นการแอบอ้าง จึงได้มอบหมายให้นายเพ่ิม
ศักด์ิ ดวงแก้ว และ นายเกรียงศักด์ิ เพ็งเรือง พนักงานราชการ เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเขาค้อ 

เพ่ือดําเนินคดีต่อไปแล้ว เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 145 ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานและ
กระทําการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองมิใช่มิได้เป็นเจ้าพนักงานท่ีมีอํานาจกระทํานั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
หรือท้ังจาํท้ังปรับ 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป่าไม้ แจ้งจับ "ป่าไม้ปลอม" คุกคามชาวบ้านเขาค้อ 

19:09 |  12 พฤษภาคม 2565 

 
กรมป่าไม้ ตรวจสอบชาวบ้านเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ร้องมีกลุ่มบุคคลอ้างแต่งกายชุดคล้ายเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ข่มขู่ คุกคาม ขับไล่ให้ออกจากพ้ืนท่ี อ้างจะ
นําท่ีดินจัดสรรเดิมไปใช้ในโครงการคทช.พบเป็น "ป่าไม้ปลอม" ส่งหลักฐานแจ้งความ พร้อมขยายผลพ้ืนท่ีอ่ืน 

กรณีมีชาวบ้านท่ี อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ส่งหนังสือร้องเรียนถึงนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ขอให้ตรวจสอบกลุ่มบุคคลจํานวนหนึ่ง อ้างเป็น
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ข่มขู่ ขับไล่ชาวบ้านออกจากท่ีทํากินเดิม  

วันนี้ (12 พ.ค.2565) นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เผยภายหลังสนธิกําลังร่วมกันเข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนจากชาวบ้านเขาค้อ 
สมาชิกหมู่บ้านทหารผ่านศึกเข็กน้อย ออกจากพ้ืนท่ีท่ีได้รับการจัดสรรให้ทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู ท้องท่ีหมู่ท่ี 3 
บ้านเสลียงแห้ง 1 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยอ้างว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวจะมีการจัดโครงการคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
ให้กับบุคคลอ่ืน 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อเท็จจริงในวันท่ีเกิดเหตุตามท่ีได้รับการร้องเรียน และตามท่ีปรากฏในภาพ
คลิปวีดีโอ พบข้อมูลว่า มีกลุ่มบุคคลอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ แต่งกายติดเคร่ืองแบบของหน่วยงานราชการ เข้าไปในแปลงท่ีดินของชาวบ้าน  

 “มีการสั่งห้ามไม่ให้ชาวบ้านในพ้ืนท่ีปรับพ้ืนท่ีทําการเกษตร และข่มขู่ว่าจะขับไล่ชาวบ้านออกจากแปลงท่ีดินทํากิน เพ่ือนําพ้ืนท่ีไปจัดโครงการ 
คทช.ให้กับบุคคลอ่ืน รวมท้ังข่มขู่ว่าจะดําเนินคดีตามกฎหมายหากไม่ยอมออกจากพ้ืนท่ี ” 

นายชีวะภาพ กล่าวว่า จากการขยายผลตรวจสอบพบว่า บุคคลท่ีอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ซ่ึงแต่งกายสวมใส่เสื้อกั๊ก ใส่หมวกติดเคร่ืองหมายของ
หน่วยงานราชการ และอ้างว่าเป็นหัวหน้าชุด ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของทางราชการแต่อย่างใด การกระทําของชายคนดังกล่าว มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 มาตรา 145 และมาตรา 146 เจ้าหน้าท่ีจึงเข้าแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรเขาค้อ 
ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีเตรียมขยายผลไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องท้ังขบวนการ ซ่ึงข้อมูลจากเชิงลึกพบว่า บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้ ใน
พ้ืนท่ีอ่ืนๆอีกหลายจุด 

 

 



 

 

 
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ท่ีผ่านมา ณ.ท่ีว่าการอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชีวภาพ 
ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พันเอกพงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อํานวยการสํานักป้องกัน
รักษา ป่าและควบคุมไฟป่า นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) และนายมงคล ชัยภักดี หัวหน้าหน่วย
เฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ และสัตว์ป่า (พญาเสือ) 

ได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายปกครองอําเภอเขาค้อ นําโดย นายภาคภูมิ ภูมี นายอําเภอเขาค้อ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี และ ทหาร ศอป.โครงการ
พัฒนาลุ่มน้ําเข็ก ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าท่ี 2 (หนองแม่นา) สบอ.11 เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามท่ีมีการร้องเรียนของกลุ่มทหารผ่านศึก
บ้านเข็กน้อย ตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ ท่ีอาศัยในแปลงท่ีทหารขอใช้พ้ืนท่ีจากกรมป่าไม้ แปลงท่ี 8 เนื้อท่ี 1.500 ไร่ แต่มีพ้ืนท่ีของอุทยาน
แห่งชาติเขาค้อ จํานวนประมาณ 300 ไร่ บริเวณท้องท่ีบ้านเสลียงแห้ง 1 ตําบลสะเดาะพง อําเภอเขาค้อ ว่าได้มีกลุ่มบุคคลจํานวนหนึ่ง ได้อ้างตัวว่า
เป็นเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ พูดข่มขู่และขับไล่ราษฎรท่ีทํากินอยู่เดิม ท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่าย และ
คลิปวิดีโอ ของกลุ่มบุคคลดังกล่าว 

จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า มี 1 ในกลุ่มคนที่ปรากฏในภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ ท่ีมีพฤติกรรมแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ี ท่ีใส่เสื้อกั๊ก และเสื้อ
โปโลคอปก ติดเคร่ืองหมายกรมอุทยานฯ นั้น ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีของกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ แต่อย่างใด เป็นการแอบอ้าง 

จึงมอบหมายให้นายเพ่ิมศักด์ิ ดวงแก้ว และนายเกรียงศักด์ิ เพ็งเรือง พนักงานราชการ เป็นผู้ร้องทุกข์ฺกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรเขาค้อ เพ่ือดําเนินคดีต่อไปแล้ว โดยเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 145 ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าหน้าท่ี
เป็นเจ้าพนักงาน และกระทําการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิใช่มิได้เป็นเจ้าพนักงานท่ีมีอํานาจกระทํานั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

 

 

 

 



 

แจ้งจับชายอ้างเป็น จนท.กรมป่าไม้ ข่มขู่ ขับไล่ชาวบ้าน จ.เพชรบูรณ์ 

เช้านี้ท่ีหมอชิต - ชาวบ้านท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้องเรียนว่ามีกลุ่มบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ข่มขู่ขับไล่ให้ออกจากพ้ืนท่ี ล่าสุดอธิบดีกรมป่าไม้
สั่งตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีปลอม ไปดูภาพเหตุการณ์ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีปลอมชุดนี้เข้าไปเจรจากับชาวบ้าน… 

เช้านี้ท่ีหมอชิต - ชาวบ้านท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้องเรียนว่ามีกลุ่มบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ข่มขู่ขับไล่ให้ออกจากพ้ืนท่ี ล่าสุดอธิบดีกรมป่าไม้
สั่งตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีปลอม ไปดูภาพเหตุการณ์ขณะท่ีเจ้าหนา้ท่ีปลอมชุดนี้เข้าไปเจรจากับชาวบ้าน 

เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนท่ีบ้านเสลียงแห้ง 1 ตําบลสะเดาะพง อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในคลิปวิดีโอเป็นภาพท่ีบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซ่ึงแต่งกายเป็น
เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ พยายามพูดจาข่มขู่ คุกคาม ขับไล่ชาวบ้านให้ออกจากพ้ืนท่ีทํากิน ซ่ึงเป็นท่ีดินจดัสรรในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อ และ
ป่าวังชมภู 

โดยคลิปดังกล่าวชาวบ้านสามารถบันทึกไว้ได้ และได้ร้องเรียนถึงนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือขอให้ตรวจสอบกลุ่มบุคคลดังกล่าว ว่า
เป็นเจ้าหน้าท่ีจริงหรือไม่ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน 

ภายหลังได้รับเร่ืองร้องเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดนํากําลังเข้าตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของชาวบ้าน ทราบว่ากลุ่มคน
ดังกล่าวเข้ามาข่มขู่ชาวบ้านและอ้างว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวจะมีการจัดโครงการคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้กับบุคคลอ่ืน และขอให้
ชาวบ้านออกจากพ้ืนท่ีและหยุดทํากนิในพ้ืนท่ี 

จากการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง พบว่า มีกลุ่มบุคคลในคลิป โดยเฉพาะชายที่เราเห็นในคลิป ซ่ึงสวมใส่เสื้อกั๊ก ใส่หมวกติดเคร่ืองหมายของ
หน่วยงานราชการ และอ้างว่าเป็นหัวหน้าชุด ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของทางราชการแต่อย่างใด เป็นเพียงการแอบอ้างเท่านั้น ซ่ึงการกระทําของชายคน
ดังกล่าว มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 145 ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงาน และกระทําการเป็นเจ้าพนักงาน โดย
ตนเองมิใช่มิได้เป็นเจ้าพนักงานท่ีมีอํานาจกระทํานั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

เบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีได้เข้าแจ้งความกับตํารวจ สภ.เขาค้อ เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีเตรียมขยายผลไปถึงบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังขบวนการ ซ่ึงข้อมูลจากเชิงลึกพบว่า บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้ ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ อีกหลายจุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บริษัท อปท.นิวส์ จํากัด (ดร.กําพล มหานุกูล) เข้าเยี่ยมคารวะ 

12 พ.ค. 2565 

ดร.กําพล มหานุกูล ประธานบริหาร นสพ.อปท.นิวส์ เข้าเย่ียมคารวะ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดี 
กรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"วราวุธ" กําชับให้กรมป่าไม้ดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับสํานักพระบิดา เจ้าของลัทธิประหลาดบุกรุกและใช้ท่ีป่า
ไม้โดยผิดกฎหมาย 

12 พ.ค. 2565 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กําชับให้กรมป่าไม้ดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับสํานักพระบิดา เจ้าของลัทธิประหลาด 
บุกรุกและใช้ท่ีป่าไม้โดยผิดกฎหมาย 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีการเปิดสํานักพระบิดา เจ้าของลัทธิประหลาด  
จ.ชัยภูมิ ว่า จากการเข้าตรวจสอบของกรมป่าไม้พบมีพ้ืนท่ีลุกล้ําเขตป่าประมาณ 26 ไร่ บริเวณ ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จึงมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 , 55 และ 72 เนื่องจากพ้ืนท่ีอยู่ระหว่าง อบต. ขอข้ึนทะเบียนหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.) 
ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินเป็นเอกสารท่ีราชการจัดทําข้ึนเพ่ือบอกแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน ซ่ึงยังไม่เป็นท่ีดินของสํานักงานปฎิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ท่ีเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง มีสิ่งปลูกสร้างถาวรและชั่วคราวหลายหลัง โดยได้อยู่อาศัยมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว 
พร้อมจับไม้แปรรูปท่ีได้ทําในพ้ืนท่ีดังกล่าวด้วยจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเพ่ิมกับ นายทวี หนันลา อายุ 74 ปี ท่ีอ้างตัวเป็นพระบิดาและพวก เพ่ือ
ดําเนินคดีตามกฎหมายในข้อหายึดถือครอบครอง บุกรุกเขตป่า ทําไม้ และเข้าไปอยู่อาศัยโดยผิดกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 
เบื้องต้นได้ฟ้องดําเนินคดีขับไล่ออกจากพ้ืนท่ีป่าก่อน จากนั้นจาํสํารวจพ้ืนท่ีท้ังหมดหากเป็นสิ่งปลูกสร้างท่ีกําจัดออกไปได้ค่อยดําเนินการต่อไป เพ่ือ
เร่งฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าให้คืนความสมบูรณ์ 

ด้าน นายเผด็จ ลายทอง ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กล่าวว่า เตรียมประสานอายัดซากเลียงผาจาก
สํานักพระบิดา เจ้าของลัทธิประหลาดเข้ามาตรวจสอบ เพ่ือยืนยันดีเอ็นเออีกคร้ัง เนื่องจากเลียงผาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 หากพบเป็นล่าสัตว์ป่าคุ้มครองในพ้ืนท่ีจะแจ้งข้อหาเพ่ิมเติมจากท่ีกรมป่าไม้และหน่วยงานอ่ืนได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตํารวจชัยภูมิเตรียมดําเนินคดี พระบิดาลัทธิประหลาด เพิ่มนอกจาก 7 ข้อหาเดิม 

14 พ.ค. 2565 14:58 น. 

ตํารวจชัยภูมิ จ่อฟันข้อหาพระบิดาลัทธิประหลาดเพ่ิม นอกเหนือจาก 7 ข้อหาก่อนหน้า พร้อมท้ังปิดการเข้าออกพ้ืนท่ีหวงห้ามท่ีเป็นข้อพิพาท 
รวมท้ังส่งปลาร้าให้ สธ.ตรวจพิสูจน์ รอกรมอุทยานฯ แจ้งความเพ่ิม 

กรณีนายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา พร้อมทีมงานสื่อมวลชนหลายสํานัก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย 
พ.ต.อ.วัฒนชัย จันทาทุม ผกก.สภ.คอนสาร พร้อมเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบสํานักปฏิบัติธรรมปลัดท่ีต้ังอยู่กลางทุ่งนา บ้านกุดแคน หมู่ท่ี 2 ตําบลดง
กลาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ หลังมีชาวบ้านร้องเรียน ว่าบริเวณสํานักแห่งนี้มีการกักขังผู้มาปฏิบัติธรรมและรักษาโรคโดยวิธีการแบบแปลก
ประหลาดไม่ถูกสุขลักษณะ จึงนํากําลังเข้าดําเนินการตรวจสอบ ต้ังแต่วันท่ี 8 พ.ค. 65 ท่ีผ่านมา จากการตรวจสอบพบ นายทวี หนันลา อายุ 74 ปี 
บุคคลซ่ึงอ้างตนว่าเป็นฤาษี ชื่อพระบิดา อยู่ในสํานักดังกล่าว สามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ จนมีชาวบ้านหลงเช่ือมารักษาตัวประมาณ 30 คน 
นอกจากนี้ยังพบโลงบรรจุศพอีกจํานวน 11 ศพ บางศพก็มารักษาและเสียชีวิตท่ีนี่ บางศพก็เสียชีวิตท่ีบ้านแล้วนําศพมาให้พระบดิาตามความเชื่อ 

ความคืบหน้าล่าสุด วันท่ี 14 พ.ค. 2565 นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สนธิกําลังเจ้าหน้าท่ีการปกครองจังหวัดตํารวจ ป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนท.สนง.ปศุสัตว์และ จนท.จากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิ พร้อมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าตรวจสอบเก็บหาหลักฐานต่างๆโดยแยกให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ได้
ออกหาหลักฐานนํามาแจ้งความดําเนินคดีกับพระบิดา โดยได้ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิได้เก็บตัวอย่างน้ําหมักต่างๆ ในโอ่งนับ 100 ใบ 
พร้อมท้ังเก็บตัวอย่างน้ําในบ่อหมักแจ่วปลาร้าบอง เพ่ือส่งไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการของทางสาธารณสุข 

ส่วนเจ้าหน้าท่ี อส.ฝ่ายปกครองได้ขุดหาหลักฐานต่างๆ โดยรอบสํานักฯ นอกนั้นยังได้ให้ปศุสัตว์ได้มาทําการตรวจนับสัตว์ต่างๆ ท้ังท่ีผิดกฎหมาย
และถูกกฎหมาย พร้อมทําบัญชีการตรวจนับ พบว่าภายในวัดยังมีสัตว์จํานวนมากประกอบด้วยโ ค(วัว) 11 ตัว กระบือ (ควาย) 5 ตัว กวางพันธ์ุรูซ่า 
15 ตัว ไก่ไข่ประมาณ 30 ตัว ไก่พ้ืนเมืองและไก่งวงอีกจํานวนหนึ่งท่ีกระจายอยู่ตามต้นไม้ในพ้ืนท่ี เป็ดเทศ ประมาณ 15 ตัว สุนัขประมาณ 40 ตัว 
แมว 20 ตัว อีกัวน่า 1 ตัว หนูตะเภา จํานวน 24 ตัว ขณะนี้ พบว่าสัตว์ต่างๆ ท่ีอาศัยอยู่ในสํานักประหลาดของพระบิดาฯ กําลังอดอาหารหิวโซ โดย
มีชาวบ้านนําอาหารเม็ดมาวางไว้ให้กิน 

 



เบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีตํารวจ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้เข้าแจ้งดําเนินคดีกับ นายทวี หรือพระบิดา หรือนายโจเซบดังกล่าวแล้ว ใน 8 ข้อหาหนัก 
ได้แก่ 1. ข้อหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 2. ข้อหาการรักษาโรค ผิด พ.ร.บ.ความสะอาดของสาธารณสุขฯ 3. ร่วมกันชุมนุมทํากิจกรรมหรือม่ัว
สุมในลักษณะท่ีเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ตาม พ.ร.ก.บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 4. ปลูกผลิตกัญชา 5. มีซากสัตว์ป่าสงวนไว้ใน
ครอบครอง 6. เจาะบ่อบาดาลและใช้น้ํา โดยไม่ได้รับอนุญาต และ 7. ดําเนินคดีในฐานทําไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 
11, 73 (มีไม้พะยูง 40 ท่อนอยู่ในสํานักฯ) และ 8. ฐานมีไม้ท่อนหวงห้าม (มีไม้เต็งรังจํานวน 11 ท่อน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม 
พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 69 
จากนั้นยังให้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้ทําการจับพิกัดพบว่า นายทวี พระบิดาได้บุกรุกท่ีป่าไม้สาธารณะจํานวน 26 ไร่กว่านั้นหมายความว่าอยู่ในเขตป่าไม้ 

2484 และตามมาตรา 4 วงเล็บ 1 ท่ีระบุท่ีดินท่ียังมีผู้ได้มา ตามประมวลกฎหมายที่ดินซ่ึงถือว่าเป็นพ้ืนท่ีของกรมป่าไม้ยังต้องดูแล ดังนั้นการเข้า

ยึดถือครอบครองทําประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ถือว่าเป็นการบุกรุกอย่างแน่นอน จึงมีความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ 2484 มาตรา 

54, 55 อีกกระทง 

ขณะนี้ เจ้าหน้าท่ีได้เข้าแจ้งความดําเนินการตามกฎหมายกับนายทวีหรือพระบิดาเพิ่มเต่ิมต่อ พ.ต.ท.ธนะสิทธ์ิ อุดมพรวรชัย สว.(สอบสวน) สภ.คอน
สาร จ.ชัยภูมิ พร้อมท้ังได้สั่งการให้ฝ่ายปกครอง ตํารวจ จัดกําลังในพ้ืนท่ีจัดเวรยาม เพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ี และบริเวณโดยรอบ
หมู่บ้านแล้ว เพ่ือป้องกันการจะเข้ามาขโมยทรัพย์สินและทําลายหลักฐาน ก่อนท่ีจะมีการติดประกาศขนาดใหญ่อีกจํานวน 3 ป้ายบริเวณปาก
ทางเข้าระบุ 1. พ้ืนท่ีกําหนดพ้ืนท่ีควบคุมเหตุรําคาญ 2. ป้ายกําหนดพ้ืนท่ีหวงห้ามเข้า-ออก 3. ป้ายขอให้ออกจากพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้อพิพาท 

 
ซ่ึงหลังจากนี้ก็มีเจ้าหน้าท่ีมาคอยอํานวยความสะดวก พร้อมปิดกั้นทางเข้าออกอย่างถาวร อีกท้ังยังได้มีการตรวจสอบปลาร้าของทางเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และรอกรมอุทยานฯ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว เข้ามาแจ้งความ เนื่องจากในส่วนท่ีพบยังมีท้ังซากสัตว์และโครงกระดูก
ของสัตว์สงวน ก่อนรวบรวมพยานต่างๆ ไว้เพ่ือรอ ดําเนินคดีต่อไป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รองผวจ.ชัยภูมิสนธิกําลังจนท.ค้นสํานักพระบิดา แจ้งดําเนินคดี8ข้อหาหนัก 

รอง ผวจ.ชัยภูมิ สนธิกําลังเจ้าหน้าท่ี ปูพรมบุกเข้าตรวจสอบสํานัก ลัทธิประหลาดของพระบิดา พร้อมแจ้งความดําเนินคดี 8 ข้อหาหนัก 

14 พฤษภาคม 2565 เวลา 3:00 น. 

 
จากกรณี ทีมงานหมอปลา ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายในจังหวัดชัยภูมิ นําโดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เข้าตรวจสอบสํานัก
ประหลาด ในพ้ืนท่ีบ้านกุดแคน หมู่ท่ี 2 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ หลังมีชาวบ้านร้องเรียน ว่าบริเวณสํานักแห่งนี้มีการกักขังผู้มาปฏิบัติธรรม 
และรักษาโรคโดยวิธีการแบบแปลกประหลาดไม่ถูกสุขลักษณะ จึงนํากําลังเข้าดําเนินการตรวจสอบ ต้ังแต่วันท่ี 8 พ.ค. 65 ท่ีผ่านมา จากการ
ตรวจสอบพบ นายทวี หนันลา อายุ 74 ปี บุคคลซ่ึงอ้างตนว่าเป็นฤาษี ชื่อพระบิดา อยู่ในสํานักดังกล่าว สามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ จนมีชาวบ้าน
หลงเชื่อมารักษาตัวประมาน 30 คน นอกจากนี้ยังพบโลงบรรจุศพอีกจํานวน 11 ศพ บางศพก็มารักษาและเสียชีวิตท่ีนี่ บางศพก็เสียชีวิตท่ีบ้านแล้ว
นําศพมาให้พระบิดาตามความเชื่อ 

ความคืบหน้าเม่ือวันท่ี 14 พ.ค. นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้สนธิกําลังเจ้าหน้าท่ีการปกครองจังหวัด ตํารวจ ป่าไม้ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์ และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานต่างๆ อีกคร้ัง โดยแยกให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ออกหา
หลักฐานนํามาแจ้งความดํานินคดีกับนายทวี หนันลา อายุ 74 ปี บุคคลซ่ึงอ้างตนว่าเป็นฤาษี ชื่อพระบิดา โดยได้ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัด
ชัยภูมิเก็บตัวอย่างน้ําหมักต่างๆ ในโอ่งนับร้อยใบ พร้อมท้ังเก็บตัวอย่างน้ําในบ่อหมักแจ่วปลาร้าบอง เพ่ือส่งไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการ
สาธารณสุข 

 
นอกจากนี้ยังได้ให้ปศุสัตว์ตรวจนับสัตว์ต่างๆ ท้ังท่ีผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย พร้อมทําบัญชีการตรวจนับ พบว่าภายในวัดยังมีสัตว์จํานวนมาก ท้ัง
วัว 11 ตัว ควาย 5 ตัว กวางพันธ์ุรูซ่า 15 ตัว ไก่ไข่ประมาณ 30 ตัว ไก่พ้ืนเมืองและไก่งวงอีกจํานวนหนึ่ง ท่ีกระจายอยู่ตามต้นไม้ในพ้ืนท่ี เป็ดเทศ 
ประมาณ 15 ตัว สุนัขประมาณ 20 ตัว แมว 10-20 ตัว อีกัวนา 1 ตัว หนูตะเภา จํานวน 24 ตัว ขณะนี้พบว่าสัตว์ต่างๆ ท่ีอาศัยอยู่ในสํานัก
ประหลาดของพระบิดากําลังอดอาหารหิวโซ 



เบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีตํารวจ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้เข้าแจ้งดําเนินคดีกับนายทวี หรือพระบิดา 8 ข้อหาหนัก คือ 1.ข้อหาบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์ 2.ข้อหาการรักษาโรคผิด พ.ร.บ.ความสะอาดของสาธารณสุขฯ 3.ร่วมกันชุมนุมทํากิจกรรมหรือม่ัวสุมในลักษณะท่ีเสี่ยงต่อการ
แพร่เชื้อโรค ตาม พ.ร.ก.บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 4.ปลูกผลิตกัญชา 5.มีซากสัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครอง 6.เจาะบ่อบาดาลและใช้น้ํา
โดยไม่ได้รับอนุญาต 7.ดําเนินคดีในฐานทําไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต มีไม้พะยูง 40 ท่อน อยู่ในสํานัก และ 8.ฐานมีไม้ท่อนหวงห้ามไม้เต็งรัง
จํานวน 11 ท่อน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะเดียวพบว่าพระบิดาได้บุกรุกท่ีป่าไม้สาธารณะกว่า 26 ไร่ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 
อีกกระทง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีได้เข้าแจง้ความดําเนินการตามกฎหมายกับพระบิดาเพิ่มเต่ิมต่อพนักงานสอบสวน สภ.คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ แล้ว พร้อมท้ัง
สั่งการให้ฝ่ายปกครอง ตํารวจ จัดกําลังในพ้ืนท่ีจัดเวรยามเพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ี และบริเวณโดยรอบหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันการเข้ามา
ขโมยทรัพย์สินและทําลายพยานหลักฐาน 

จากนั้นยังให้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ได้ทําการจับพิกัดพบว่านายทวี ได้บุกรุกท่ีป่าไม้สาธารณะ จํานวน 26 ไร่กว่า นั่นหมายความว่าอยู่ในเขตป่าไม้ 
2484 และตามมาตรา 4 วงเล็บ 1 ท่ีระบุท่ีดินท่ียังมีผู้ได้มา ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงถือว่าเป็นพ้ืนท่ีของกรมป่าไม้ยังต้องดูแล ดังนั้นการเข้า
ยึดถือครอบครอง ทําประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญาต จากกรมป่าไม้ ถือว่าเป็นการบุกรุกอย่างแน่นอน จึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 
54, 55 อีกกระทง 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

อ.พบพระ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พบพระ สนธิกําลังร่วม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช 
ทหาร ตํารวจ ฝ่ายปกครอง จับกุมผู้กระทําความผิดบุกรุกป่า 

13 พ.ค. 2565 

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2565 นายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) สั่งให้หน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย  
ในท้องท่ีจังหวัดตาก ออกตรวจปราบปราม อย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ เพ่ือหยุดย้ังการบุกรุกทําลายป่า เพ่ือทําท่ีทํากิน และขบวนการลักลอบตัดไม้มีค่า 
ภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พบพระ จึงได้สนธิกําลังร่วม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ,ทหาร บก.ควบคุม ฉก.ร.14 ,ตํารวจ สภ.พบพระ  ,
กองร้อย ตชด.ท่ี 346 และฝ่ายปกครอง อส.อ.พบพระ กองร้อยท่ี 9 ออกตรวจบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ท้องท่ีตําบลคีรีราษฎร์ อําเภอพบพระ 
จังหวัดตาก บริเวณรอยต่อระหว่างพ้ืนท่ีกรมอุทยานแห่งชาติและพิ้นท่ีกรมป่าไม้ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีล่อแหลม ต่อการบุกรุกป่า ตัดไม้ และล่าสัตว์ป่า 

ผลการปฏิบัติพบการกระทําผิด  จํานวน 2 คดี ได้ตัวผู้ต้องหา 2 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

คดีท่ี 1 จับกุมนายประสิทธ์ิ อายุ 22 ปี อาศัยอยู่ท่ี ม.6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ทําการตรวจยึด พ้ืนท่ีถูกบุกรุก จํานวน 0-3-69 ไร่ และ
อุปกรณ์ในการกระทําผิด 1 รายการ 

คดีท่ี 2 จับกุมนายตุ๊ แซ่หาร อายุ 55 ปี สัญชาติเมียนมา ทําการตรวจยึด พ้ืนถูกบุก จํานวน 6 -2-11 ไร่ อุปกรณ์การกระทําผิด 1 รายการ 

โดย ข้อหาผู้กระทําผิดท้ัง 2 คนว่า "ก่อสร้างแผ้วถางป่า ยึดถือครอบครองป่า โดยมิได้รับอนุญาต" ตามมาตรา 54 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช  2484 
และกล่าวหาว่า "ยึดถือครอบครอง  ก่อสร้างแผ้วถาง ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมิได้รับอนุญาต" ตาม มาตรา 14 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ2507 เหตุเกิด
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด  ท้องท่ีบ้านป่าคาเก่า ม.7 ต.ศีรีราษฏร์  อ.พบพระ จ.ตาก  นําส่งพนักงานสอบสวน  สภ.พบพระ  ดําเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 

 



 

 

“กาแฟเขาช่อง” มอบถนนสีเขียว ท่ีสร้างจากบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติก พื้นท่ี 9,280 ตาราง
เมตร สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืน กําจัดขยะพลาสติกกว่า 11,872 กิโลกรัม 

13 พ.ค. 2565 

กาแฟเขาช่อง แบรนด์กาแฟไทย ท่ีมีความมุ่งม่ันในการสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างย่ังยืนเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญ “ท้าไม่ท้ิงกับ
กาแฟเขาช่อง ซีซ่ัน2 เก็บแยกแลกด่ืม” ปลุกกระแสให้คนแคร์โลก ซ่ึงจัดข้ึนเพ่ือรณรงค์ลดใช้พลาสติกและนําพลาสติกเหลือใช้ มาสร้างให้มีมูลค่า 
สร้างความย่ังยืน ให้ประเทศไทยเป็นสังคมไร้ขยะพลาสติก อีกท้ังเป็นไอเดียให้กับประชาชนในการนําพลาสติกกลับไปใช้ซํ้า หรือส่งขยะพลาสติก
และซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง มาร่วมสร้างถนนรักษ์โลก มอบให้กับอุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่ 

ล่าสุด ดร. อริยา จิระเลิศพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ กาแฟเขาช่อง ได้จัดงานมอบถนนสีเขียวจากการ Upcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและ
ขยะพลาสติก โดยพ้ืนท่ีรวมกว่า 9,280 ตารางเมตร นั้นสร้างจากขยะพลาสติกท่ีรวบรวมจากท่ัวประเทศ จํานวน 11,872 กิโลกรัม ซ่ึงกาแฟเขาช่อง
เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างท้ังหมดจนแล้วเสร็จ ภายในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติออบขาน ต.น้ําแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพ่ือส่งต่อ
พ้ืนท่ีสีเขียวให้อุทยานเป็นผู้ดูแล และเป็นสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้ามาใช้บริการพ้ืนท่ีนี้ ได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์
อย่างสุด 

 
โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ 
พันธ์ุพืช และนายศิริชัย ทองประเสริฐ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ลงนามรับมอบ-
ส่งมอบ โครงการถนนสีเขียวจากการ Upcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่อง พร้อมด้วย นางสาวนิภาพร ไพศาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบขาน จ.
เชียงใหม่, นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงานปริหารงานปกครอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่, นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน 
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่, คุณปวันพัสตร์ การย์โอฬาร ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท คอฟฟี่เซลส์ 
จํากัด, นายยุทธศักด์ิ กฤดิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพ เอ็กซิบิชั่น จํากัด (บริษัทในเครือเวิร์คพอยท์), ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าท่ีอุทยาน มาร่วมงาน 

 



 
ดร.อริยา จิระเลิศพงษ์ เผยว่า “กาแฟเขาช่อง เราในฐานะของผู้ประกอบการท่ีต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจัดกิจกรรม ท้าไม่
ท้ิงกับกาแฟเขาช่อง ซีซ่ัน2 เก็บแยกแลกดื่ม เพ่ือปลุกกระแสให้คนแคร์โลก ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ให้หันมาใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเองหรือ
ในชุมชนมากข้ึน โดยดึงกลุ่มศิลปิน Three Man Down, ลําไย ไหทองคํา และ นนท์ ธนนท์ จําเริญ มาแชร์ไอเดียรักษ์โลก นําพลาสติกกลับมาใช้ซํ้า
ให้เกิดประโยชน์ สร้างเก้าอ้ีรักษ์โลก สร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้า สร้างเซิร์ฟสเก็ต ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น สิ่งท่ีเราได้ทําเหล่าน้ี ถือ
เป็นความภูมิใจของพวกเราทีมกาแฟเขาช่องมากๆ ค่ะ โดยเฉพาะการสร้างถนนสีเขียว คร้ังนี้เป็นถนนเส้นท่ี 2 มอบให้กับอุทยานแห่งชาติ ออบขาน 
จ.เชียงใหม่ ใช้ขยะพลาสติกกว่า 11,872 กิโลกรัมจากท่ัวประเทศ ถือเป็นความสําเร็จของการกําจัดขยะพลาสติกเพ่ือลดปัญหามลพิษในประเทศ
ของเรา และเป็นประโยชน์อย่างย่ังยืนให้กบัชุมชนได้จริงๆ 

 
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีช่วยให้กิจกรรม “ท้าไม่ท้ิงกับกาแฟเขาช่อง” ของเรา ได้มาร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์และประสบความสําเร็จในวันนี้ และ
เราหวังเป็นอย่างย่ิงว่า กิจกรรม “ท้าไม่ท้ิงกับกาแฟเขาช่อง” จะสร้างความภูมิใจให้กับผู้ท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกท่าน รวมไปถึงประชาชนจากทั่ว
ประเทศท่ีได้ส่งขยะพลาสติกมาร่วมกิจกรรมนี้ และจุดประกายให้ทุกคน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นว่าขยะพลาสติกท่ีไม่ใช้แล้วในมือ
คุณ หากคุณจัดการอย่างถูกต้อง จะสร้างประโยชน์ได้อีกมากมาย และกาแฟเขาช่อง เราจะยังคงมีกิจกรรมดีๆ ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องแน่นอน
ค่ะ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โดนโค่นนับร้อยต้น! ผู้ว่าระนองฯ-DSI เร่งสอบปมลักลอบตัดไม้ใหญ่เขาปากเตรียมติดอุทยานฯ 

วันศุกร์ ท่ี 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 21:03 น. 

 
ปลัดอาวุโส อําเภอสุขสําราญ ระนอง -กอ.รมน.- ป่าไม้ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมหารือหยุดเคล่ือนย้ายไม้ขนาดใหญ่ลงจากเขาปากเตรียม หลังมีการเข้าจับกุม
คนอ้างสิทธิเจ้าของพ้ืนท่ีอยู่ติดอุทยานแห่งชาติแหลมสน ให้คนครอบครองเล่ือยโซ่ยนต์ไม่มีทะเบียนเปิดเส้นทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร ต้นไม้ใหญ่ 2 
ข้างทางถูกตัดเพียบนับร้อยต้น ผู้ว่าระนองฯ -ดีเอสไอ สั่งเร่งตรวจสอบแล้วพ้ืนท่ีอยู่ในเขตป่าไม้หรือไม่ 

สํานักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เม่ือวันท่ี 13 พ.ค. 2565 ท่ีหน่วยย่อยหาดประพาส อุทยานแห่งชาติแหลมสนบางเบน นายสันติ 
แก้วหาวงษ์ ปลัดอาวุโส อําเภอสุขสําราญ จ.ระนอง พร้อมด้วย ร้อยเอกทองใบ ธูปเถ่ือน เจ้าหน้าท่ี กอ.รมน.ระนอง หัวหน้าป้องกันรักษาป่า 
เจ้าหน้าท่ี ตํารวจตระเวนชายแดน และนายมนตรี สาลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต.กําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง ร่วมกันประชุม เพ่ือหาทางหยุดการ
เคลื่อนย้ายไม้ขนาดใหญ่ลงจากเขาปากเตรียม ซ่ึงเป็นภูเขาสูงชัน ต้องเดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

หลังจากท่ีก่อนหน้านี้ กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 ร่วมกับ นายสรานนท์ ศรีราช พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ีรน.2 (ราชกรูด) 
สังกัดหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองระนอง ศูนย์ป่าไม้ระนอง กรมป่าไม้ ปลัดฝ่ายความม่ันคงอําเภอสุสําราญ ทหารชุด ชป.กะเปอร์ ฉก.ร.25 
จนท.ตชด. และ เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแหลมสน ลงพ้ืนท่ีบูรณาการร่วมเข้าตรวจสอบการบุกรุกตัดไม้ ตามที่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่ามีการทําไม้
บริเวณบ้านเหนือ ซอยอ่าวจาก หมู่ท่ี 2 บ้านเหนือ ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง จากการเข้าตรวจสอบจุดท่ีเกิดเหตุ พบบุคคล 
เพศชาย ทราบชื่อภายหลังว่า นายสมมารถ สังกลิ่น อายุ 52 ปี ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขท่ี 227 หมู่ท่ี 3 ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล กําลัง
ลับใบเลื่อยโซ่ยนต์ โดยบริเวณใกล้เคียงพบการโค่นล้มไม้และบั่นทอนไม้กระจัดกระจายเต็มพ้ืนท่ีจุดเกิดเหตุ 

 
คณะเจ้าหน้าท่ีจึงได้แสดงตัวและเข้าตรวจสอบ สอบถามการเข้ามาทําประโยชน์ในพ้ืนท่ี นายสมมารถ แจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีว่าได้รับการว่าจ้างจาก นาย
นิรันทร์ พลเหมือน อายุ 46 ปี อาศัยอยู่บา้นเลขท่ี 224 หมู่ท่ี 5 ตําบลป่าพะยอม อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ให้เข้ามาดําเนินการดังกล่าว 



ต่อมานายนิรันทร์ฯ มาแสดงตัวแก่เจ้าหน้าท่ีว่าตนเองเป็นผู้รับมอบอํานาจจากเจ้าของท่ีดิน เพ่ือทําประโยชน์กับพ้ืนท่ีแปลงดังกล่าว คณะเจ้าหน้าท่ี
จึงได้ให้ นายนิรันทร์ นําตรวจสอบ แต่นายนิรันทร์ แจ้งเจ้าหน้าท่ีว่า ไม่สามารถชี้ชัดแนวเขตของท่ีดินได้ แต่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานต่อ
เจ้าหน้าท่ีขณะท่ีกําลังตรวจสอบได้ และได้ย่ืนเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ี จํานวน 8 ฉบับ 

เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบเอกสารท้ัง 8 ฉบับ มีความเกี่ยวเนื่องจากบันทึกการตรวจสอบฉบับลงวันท่ี 21 เมษายน 21565 ท่ีต้องรอการตรวจสอบรังวัด
พิสูจน์ขอบเขตท่ีดินจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดระนอง ซ่ึงจะมีการนัดหมายเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องตรวจพิสูจน์ท่ีดินต่อไป 

อย่างไรก็ดี คณะเจ้าหน้าท่ีชุดดังกล่าวได้สอบถามถึงเอกสารการอนุญาตเคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ กับ นายสมมารถ โดยนายสมมารถ แจ้งว่าตนเองเป็นผู้
ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจยึด และแจ้งว่าเคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ไม่มีทะเบียนแต่อย่างใด ทางคณะเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ นายสมมา
รถ ทราบว่าการกระทําดังกล่าว เป็นการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง และ
มาตรา19 วรรคหนึ่ง โดยทางเจ้าหน้าท่ีได้ถ่ายรูปเคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ และแปลงพ้ืนท่ีเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน แจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิข้างต้นให้ผู้ถูก
จับทราบ โดยนายสมมารถ ได้รับทราบข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ถูกจับดังกล่าวแล้ว และได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้จับได้นําตัว นายสมมารถฯ ผู้ถูกจับ และของกลางไปส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรสุขสําราญ และกล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวนให้ดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดต่อไป 

รายงานข่าวแจ้งว่า เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2565 พ.อ.ดุสิต เกสรแก้ว หัวหน้าชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ การทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีกองทัพภาค 4 กอ.รมน.ภาค 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีทหารกองกําลังเทพสตรี ตชด.415 ระนอง 
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ตร.ปทส.และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการบุกรุกตัดไม้ขนาดใหญ่จํานวนมากในพ้ืนท่ีป่าจํานวนหลายร้อยไร่ใน
พ้ืนท่ี บ้านเหนือ ซอยอ่าวจาก ม.2 ต.กําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง โดยมีประชาชนในพ้ืนท่ีแจ้งข้อมูลเร่ืองการบุกเข้ามา เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าวอยู่
ติดกับพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติแหลมสน หลังจากการเดินตรวจสอบพ้ืนท่ีซ่ึงมีการนําเคร่ืองจักรกลหนักเข้าเปิดเส้นทางเป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร 
พบว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ท้ัง 2 ข้างทางรวมไปถึงต้นไม้บนภูเขามีการตัดไปแล้วจํานวนมากนับร้อยต้น 

พ.อ.ดุสิต กล่าวว่า หลังรับทราบเรื่องได้รายงานผู้บังคับบัญชา จากน้ันประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าทําการตรวจสอบพร้อมสอบถามข้อมูลจาก
เจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีทราบว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวท่ีมีการเข้าปรับพ้ืนท่ีและทําการตัดไม้ขนาดใหญ่ได้มีผู้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของ มีหนังสือ นส.3 มาแสดงการ
เข้าทําประโยชน์ รวม 11 แปลงในท่ีรวม 1,170 ไร่ โดยอ้างการเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีตามมาตร 7 พรบ.ป่าไม้ 

จากการตรวจสอบทราบว่าการกระทําดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําผิดกฎหมายท้ังในเร่ืองการออก นส.3 ก ซ่ึงต้องทําการสอบสวนท่ีมาท่ีไปว่า
ออกมาได้อย่างไรเนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีป่าท่ีอุมดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ํา ออก นส.3ถึง 1170 ไร่ในพ้ืนท่ีออกมาได้อย่างไร จะไล่ตรวจสอบ
ต้ังแต่ต้นตอที่ออกมาให้ ซ่ึงคาดว่าถ้าตรวจสอบน่าจะมีการแจ้งข้อหาท้ังเร่ืองบุกรุก ข้อหาอ้ังย่ีหรือซ่องโจรและอีกหลายข้อหาเนื่องจากจะมีบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องต้ังแต่ 5 คนข้ึนไปร่วมกันในการเรื่องดังกล่าว 

"งานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบในการทําลายป่าแม้ว่าจะอ้างข้อกฏมายในการตัดไม้ขนาดใหญ่จํานวนมาก เพราะเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเห็นได้ชัด" พ.อ.ดุสิต ระบุ  

ขณะที่นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า เม่ือเกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชน กับ เจ้าหน้าท่ีรัฐ จังหวัดระนองก็ต้องให้
ความเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย โดย เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า พ้ืนท่ีท่ีมีการตัดไม้อยู่ในเขตป่าหรือไม่ หากอยู่ในเขตป่าผู้ท่ีตัดไม้ก็ต้องถูกดําเนินคดี 

ด้านนายไตรยฤทธ์ิ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า ได้สั่งการให้ ผู้อํานวยการศูนย์ปฎิบัติการคดีพิเศษพ้ืนท่ี 8 ลงพ้ืนท่ี
สืบสวนข้อเท็จจริงและรายงานให้ ผู้บริหาร กรมสอบสวนคดีพิเศษทราบ ซ่ึงมีการส่งเจ้าหน้าท่ีพิสูจน์ทราบลงพ้ืนท่ีและทราบความเป็นไปเป็นมาของ
ขบวนการตัดไม้ในคร้ังนี้แล้ว และได้เสนอผู้บังคับบัญชากรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือขออนุมัติเลขสืบสวนเพื่อเข้าสู่ขบวนการสืบสวนสอบสวนให้ทราบ
รายละเอียดข้อเท็จจริงท้ังหมดก่อนจะสรุปว่าเข้าข่ายพระราชบัญญัติคดีพิเศษ ปี 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ต่อไป 

 



 

กรมป่าไม้ – CPF พาน้องๆ เรียนรู้ฟื้นฟูป่า ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ โครงการ”รักษ์นิเวศ เขาพระยาเดินธง” 

เผยแพร่ : 12/05/2022 16:45 

 
ความร่วมมือ 3 ประสาน โดยกรมป่าไม้ ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมฟ้ืนฟูผืนป่าต้นน้ํา ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ท่ีดําเนินการมาต้ัฎงแต่ปี 
2559 จนถึงปัจจุบัน เข้าสู่ระยะท่ีสองของโครงการ (ปี 2564 -2568) ด้วยความมุ่งม่ันและทุ่มเท จนเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม พลิกฟ้ืนผืนป่าเสื่อม
โทรม 6,971 ไร่ สู่ป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ คืนความชุ่มชื้นกลับสู่ธรรมชาติ และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และท่ีนี่… ยังเป็นห้องเรียน
ธรรมชาติ เพ่ือเรียนรู้การปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าอีกด้วย 

“นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป” หัวหน้าโครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง กรมป่าไม้ เล่าว่า โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยา
เดินธง เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูป่า โดยท่ีผ่านมา มีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา บริษัทเอกชน ท่ีเข้ามาเย่ียมชมและศึกษาดูงาน
อย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่ปลายปี 2564 โครงการฯมีโอกาสต้อนรับน้องๆ ค่าย SMART-i CAMP ท่ีเข้ามาทํากิจกรรมและเรียนรู้การอนุรักษ์ป่า ทํา
ฝายชะลอน้ํา การปลูกต้นไม้ ทํากิจกรรมรอบกองไฟ ฯลฯ ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมมาแล้วถึง 4 คร้ัง สะท้อน ให้เห็นว่าผืนป่าท่ีนี่เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น
ห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ท่ีสนใจเรื่องการปลูกป่า 

กิจกรรมคร้ังล่าสุด ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา น้องๆ ค่าย SMART-i CAMP ได้เรียนรู้รูปแบบการปลูกป่า ในพ้ืนท่ี ซ่ึงประกอบด้วย 4 
รูปแบบการฟ้ืนฟูป่า การเพาะกล้า การศึกษาธรรมชาติ โดยเด็กๆให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับเร่ืองการปลูกป่า การทํา Seed Ball และสัตว์ท่ีเข้า
มาอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี เป็นการสร้างจิตสํานึกให้เด็กๆ รักและเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ท่ีต่อยอดจาก
การอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่า ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ีสนใจ และหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามาเรียนรู้กระบวนการ 
ฟ้ืนฟูป่าและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า 

 
ด้าน “นายอนุชิต ศรีสุระ” คณะทํางานโครงการยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง ของซีพีเอฟ หรือ พ่ีชิตของน้องๆ เล่าว่า 
กิจกรรมค่าย SMART-i CAMP คร้ังท่ี 4 เป็นการนําเด็กๆ อายุระหว่าง 6-14 ปี จํานวน 14 คน ลงพ้ืนท่ีจริงท่ีโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่า



สัก เขาพระยาเดินธง ซ่ีงเราจัดกิจกรรมการทํา Seed Ball กิจกรรมยิง Seed Ball ปลูกต้นจําปาป่า และเดินเทรลศึกษาระบบนิเวศป่าในเวลา
กลางวัน น้องๆได้เก็บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เช่น พบไข่นกกระแตแต้แว้ดในพ้ืนท่ีป่า และรอยเท้าของสัตว์ ซ่ึงแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์
และความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่า เด็กๆ ได้แบ่งกลุ่มทํางานร่วมกันในการปลูกต้นจําปาป่า ซ่ึงท่ีนี่มีการปลูกไว้เพ่ือเป็นแปลงอนุรักษ์ น้องๆ 
ยังบอกด้วยว่าพวกเขาจะต้องกลับมาดูการเติบโตของต้นไม้ท่ีปลูกเอาไว้ 

ด้าน ศิริภพ โสมาภา หรือคุณครูแก๊ป ผู้ก่อต้ัง SMART i -Academy กล่าวว่า SMART i-CAMP เป็น Summer Camp ในไทยท่ีโดดเด่นเร่ืองของ
การฝึกกระบวนการการเรียนรู้ เสริมสร้างและเปิดรับแนวความคิดใหม่ ๆ เพ่ิมจิตสํานึกต่อส่วนรวม และรู้จักคุณค่าของตัวเองมากย่ิงข้ึน ด้วย
กิจกรรมผ่านหลักสูตรต่างๆ อาทิ ภาวะการเป็นผู้นํา การสร้างความเชื่อม่ันในตัวเอง การเข้าใจตนเอง ฯลฯ ซ่ึงเราต้องการแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ การ
นําเด็กๆลงพ้ืนท่ีทํากิจกรรมท่ีโครงการเขาพระยาเดินธง ท้ังในรูปแบบของค่ายค้างคืน และกิจกรรมท่ีจบในวันเดียว เป็นกิจกรรมท่ีทําให้เด็ก ๆได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และที่นี่ยังเป็นพ้ืนท่ีมีเร่ืองราวของการเป็นป่าเสื่อมโทรมมาก่อน โดยมีกรมป่าไม้ ซีพีเอฟ ร่วมมือและทุ่มเท จนเกิดผล
สําเร็จในการฟ้ืนฟูป่าให้กลับมาเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กพร.แจงปมซากช้างป่า 5 ตัวเสียชีวิตในบ่อหลุมยุบ อาจโยงเหมืองใต้ดิน 

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 - 23:24 น. 

 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงกรณีพบซากช้างป่า 5 ตัวเสียชีวิตในบ่อหลุมยุบ บริเวณเขตป่าเขา
พระฤๅษี และป่าเขาบ่อแร่ จังหวัดกาญจนบุรี หลังเกิดข้อสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทําเหมืองใต้ดินเผยเกิดจากปัจจัยตามธรรมชาติ 

นายนิรันดร์ ย่ิงมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ชี้แจงกรณีพบซากช้างป่า 5 ตัวเสียชีวิตในบ่อหลุมยุบ บริเวณเขตป่า
เขาพระฤๅษี และป่าเขาบ่อแร่ ท้องท่ีหมู่ 7 บ้านชะอ้ี ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ว่า ได้มอบหมายให้สํานักงานอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี ร่วมกับ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีเจ้าหน้าท่ีหน่วย
ป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.4 (อู่ล่อง) และอุทยานแห่งชาติลําคลองงูร่วมลงพ้ืนท่ี เพ่ือตรวจสอบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทําเหมืองใต้ดิน
ตามที่ปรากฏในข่าวหรือไม่ 

ผลการตรวจสอบข้อมูลพบว่า บริเวณหลุมยุบท่ีพบศพช้างป่า 5 ตัว อยู่ห่างจากพื้นท่ีทําเหมืองอุโมงค์ตามประทานบัตรของบริษัท กาญจนบุรีเอ็กซ์
โพลเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง (เค็มโก) จํากัด ประมาณ 3.5 กิโลเมตร ซ่ึงประทานบัตรได้สิ้นอายุแล้ว และไม่ได้มีการประกอบกิจการทําเหมืองมาต้ังแต่
วันท่ี 14 ธันวาคม 2545 ท้ังนี้ การทําเหมืองของบริษัทดังกล่าวเป็นการทําเหมืองอุโมงค์ในหินปูนแข็ง มีการถมกลับและการค้ํายันเพ่ือความมั่นคง
แข็งแรงของอุโมงค์ในบริเวณท่ีเป็นโพรงดินหรือหินร่วนตามแนวรอยเลื่อน โดยตั้งแต่ปิดเหมืองมาจนถึงปัจจุบันยังไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการพังถล่ม
หรือการยุบตัวของพ้ืนดินเหนืออุโมงค์ผลิตแร่แต่อย่างใด 

สําหรับลักษณะของหลุมยุบท่ีพบซากช้าง 5 ตัว มีปากหลุมรูปร่างค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 14 เมตร มีขอบหลุมท่ีชันลึกใน
แนวดิ่ง โดยความลึกจากปากหลุมถึงผิวน้ําในหลุมประมาณ 2 เมตร ในหลุมมีโคลนดินหนาลึกลงไปจากผิวน้ํา ซ่ึงลักษณะหลุมยุบแบบนี้เกิดจากน้ํา
ใต้ดินกัดเซาะและนําพาดินไหลไปตามโพรงหรือช่องว่างใต้ชั้นดินจนชั้นผิวดินรับน้ําหนักไม่ได้จึงยุบตัวลงมา ส่วนลักษณะการยุบตัวของพ้ืนดินท่ีเกิด
จากการทรุดตัวของอุโมงค์ใต้ดินจะเกิดข้ึนเหนือบริเวณท่ีมีอุโมงค์อยู่ใต้ดินเท่านั้น โดยจะทรุดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นลําดับจากเพดานอุโมงค์ท่ีอยู่ใต้ดิน
จนถึงชั้นผิวดินด้านบน และโดยท่ัวไปจะมีความลาดเอียงจากขอบนอกลงไปเข้าหาบริเวณก้นแอ่ง ดังนั้น หลุมยุบท่ีพบซากช้างนี้จึงไม่ได้เกิดจากการ
ทรุดตัวของอุโมงค์ใต้ดิน เนื่องจากไม่ได้เกิดเหนือพ้ืนท่ีอุโมงค์เหมืองใต้ดินและมีลักษณะของการยุบตัวท่ีแตกต่างกัน 

นอกจากนี้ การเกิดหลุมยุบบริเวณดังกล่าวพบว่ามีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยตําบลชะแลเป็นหนึ่งในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหลุมยุบจากธรรมชาติท่ี
กรมทรัพยากรธรณีได้สํารวจและขึ้นบัญชีไว้ เนื่องจากมีปัจจัยด้านธรณีวิทยาและสภาพพ้ืนท่ีภูมิประเทศท่ีเอ้ือให้เกิดหลุมยุบ คือมีลักษณะเป็นพ้ืนท่ี
ราบใกล้กับภูเขาหินปูน มีชั้นตะกอนดินไม่หนามากรองรับด้วยหินปูนระดับต้ืน ซ่ึงลักษณะของหินปูนจะมีช่องว่างรอยแตกและโพรงอยู่ในชั้นหินปูน
จํานวนมาก เนื่องจากสามารถละลายได้ด้วยน้ําท่ีมีสภาพเป็นกรดอ่อน ๆ ประกอบกับมีลักษณะภูมิประเทศท่ีแตกต่างกันของพ้ืนท่ี โดยถูกขนาบด้วย
เข่ือนขนาดใหญ่ 2 เข่ือน ได้แก่ เข่ือนวชิราลงกรณด้านทิศตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ และเข่ือนศรีนครินทร์ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของระดับแรงดันน้ําใต้ดินในบริเวณใกล้เคียง “ในส่วนของอุโมงค์เหมืองแร่ของเหมืองเค็มโกท่ีได้ปิดเหมืองและปิดอุโมงค์ไปนาน
ร่วม20 ปีนั้น ไม่มีกิจกรรมใดท่ีจะรบกวนการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใต้ดินแล้ว การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใต้ดินบริเวณน้ีเป็นไปตามธรรมชาติ
ของสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละช่วงเวลา ไม่เกี่ยวข้องกับการทําเหมืองในอดีตแต่อย่างใด” นายนิรันดร์ กล่าวท้ิงท้าย 



 

 

   

จนท.บุกยึดไม้จําปียาวเกือบ 13 เมตรกลางป่าสงวนแห่งชาติน้ําอิงฝ่ังขวา 

วันจันทร์ ท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.08 น. 

วันท่ี 16 พ.ค.65 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทหารร้อย ทพ.3102 ฉก.ทพ.31 กองกําลังผาเมือง หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชร.4 
(หาดไคร้) และหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชร.9 (เวียงแก่น) ได้ตรวจยึดของกลางเป็นไม้ท่อนและไม้แปรรูปภายในป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําอิงฝั่งขวา ใกล้
ชุมชนหมู่บ้านศรีลานนา หมู่ 5 ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เอาไว้เพ่ือขยายผลตามกฎหมาย และได้เผยแพร่ปฏิบัติการพร้อมภาพผ่านทางเพจ
ของท่ีว่าการ อ.เชียงของ แล้ว ภายหลังจากเย็นวันท่ี 15 พ.ค.ท่ีผ่านมานายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอําเภอเชียงของ มอบหมายให้นายฤทธิเดช จรรยา
พงษ์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานความม่ันคง นายวีรยุทธ วิชัยเลิศ ปลัดอําเภอกลุ่มงานความม่ันคง พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
อ.เชียงของ ท่ี 7 นํากําลังร่วมกับเทศบาลตําบลคร่ึง ทหารพรานและหน่วยงานด้านป่าไม้ทําการออกตรวจสอบภายในพ้ืนท่ีป่าสงนแห่งชาติดังกล่าว
เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบตัดไม้ 

จากการตรวจสอบภายในเขตป่าลึกใกล้หมู่บ้านศรีลานนาบริเวณท่ีเป็นภูเขาชันใกล้หุบเขา เจ้าหน้าท่ีได้พบต้นไม้จําปีขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นลงมากอง
กับพ้ืน และเนื้อไม้บางส่วนถูกตัดแปรรูปเป็นไม้แผ่นเหลี่ยมวางอยู่ใกล้กัน นอกจากนี้พบไม้ท่ีใช้งัดเคล่ือนย้ายท่อนไม้แต่ไม่พบผู้ใดอยู่บริเวณดังกล่าว  

เจ้าหน้าท่ีจึงได้เข้าตรวจยึดไม้และตรวจสอบ พบว่าเป็นไม้จําปีท่อนจํานวน 1 ท่อน ยาวประมาณ 12.50 เมตร เส้นรอบวง 3.05 เมตร ไม้จําปีท่ีแปร
รูปแล้วจํานวน 2 แผ่นเหลี่ยม รวมปริมาตรเนื้อไม้ท้ังหมดประมาณ 9.98 ลูกบาศก์เมตร เจ้าหน้าท่ีจึงนําส่งพนักงานสอบสวน สภ.บุญเรือง อ.เชียงของ 
เพ่ือดําเนินการและขยายผลตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตร.บัวเชดสนธิกําลัง ซุ่มจับแก๊งมอดไม้แต่ไหวตัวหนีทัน ยึดไม้พะยูง 6 ท่อน 

วันจันทร์ ท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 17.06 น. 

 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.บัวเชด จ.สุรินทร์  ได้รับแจ้งสายลับไม่ประสงค์ออกนามแจ้งว่าพบไม้พะยูง ถูกนํามากองไว้ท่ีป่าทิศตะวันออกเฉียงใต้ อบต. 
จรัส ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ และแจ้งต่ออีกว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายไม้ดังกล่าวเพื่อไปขายให้กับกลุ่มนายทุน เจ้าหน้าท่ีจึงได้
ร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวท่ีได้รับแจ้งเม่ือเดินไปถึงพบไม้พะยูงซุกซ่อนไว้จริงตรวจนับจํานวนได้ 6 ท่อน ลักษณะไม้สด ร่องรอยถูก
ตัดโดยใช้เลื่อยมือ และที่หน้าตัดของไม้ไม่พบรูปรอยดวงตราของเจ้าพนักงาน 

เจ้าหน้าท่ี สภ.บัวเชด ประสานงานกับ เจ้าหน้าท่ี ตชด.214 พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีป่าไม้บัวเชด จนท.เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสําราญ จึง
ได้จัดกําลังดักซุ่มใกล้กับจุดท่ีกองไม้พะยูงไว้เพ่ือรอกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ดังกล่าวเข้ามาเคล่ือนย้าย เป็นเวลา 3 วัน ระว่างวันท่ี 14-15 -16 พ.ค.2565  
จนกระทั่ง ก็ยังไม่มีผู้ใดเข้ามาเคล่ือนย้ายไม้พะยูงดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มท่ีนําไม้พะยูงมาซุกซ่อน ไว้น่าจะไหวตัว จึงไม่มีการเข้า
มาเคลื่อนย้ายไม้เจ้าหน้าท่ีเห็นแล้วว่าไม้พยุงเป็นไม้ห้ามหวงห้ามจึงได้ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูงดังกล่าวจํานวน 6 ท่อน ปริมาตรได้ 0.47 ลูกบาศก์
เมตร ค่าภาคหลวง 37.60 บาท มูลค่าความเสียหาย 117,500 บาท 

เจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไปสําหรับไม้
ของกลางจะนําไปเก็บรักษาไว้ท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สุรินทร์(สร.1 )ตําบลบ้านชบ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 


